PARAPETY ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE

ul. Rzemieślnicza 18
62-020 Swarzędz

Masz pytania? Biuro
514-223-175
kamieniarstwo:
Zadzwoń! Biuro
511-833-267
Handlowiec Ela:
507-765-081
Handlowiec Dominik:
667-500-986

Cennik 2020

Hurtownia parapetów pod jednoznacznie brzmiącą nazwą „O RETY! PARAPETY” powstała w
2009 roku. Na początku naszej drogi głównym nurtem działalności firmy była tylko sprzedaż
hurtowa. Po kilku latach zdobywania rynku, wypracowywania zaufania wśród Klientów oraz
nabywania nowych doświadczeń i umiejętności, staliśmy się również producentem.
Postawiliśmy również na rozbudowę działu usługowego. Własna malarnia proszkowa oraz
nowoczesna gilotyna i giętarka pozwoliły nam na skrócenie terminów realizacji oraz
pozyskanie nowych Klientów , chociażby z branży dekarskiej.
Nasi pracownicy nadal doradzają w kwestii wyboru.
- blatów kuchennych i łazienkowych z granitu lub konglomeratu
- blatów kuchennych z płyty wiórowej
- schodów
- obudowy kominków
- obróbek blacharskich (opierzenia, kształtowniki, nietypowe parapety)
Kilka wskazówek, które ułatwią złożenie zamówienia.
W przypadku braku zaznaczenia rodzaju wykończenia - parapety są wykończone
standardowo:
- parapety z konglomeratu w standardzie narożniki zaokrąglone
- parapety z granitu w standardzie narożniki proste+ kapinos
- parapety stalowy, aluminiowe w standardzie zakończenia pcv
- parapety pcv, postforming, nakładka w standardzie zakończenia pcv
- parapety MDF narożniki zaokrąglone z frezami z 3 stron

Wszystkie parapety na czas transportu zabezpieczamy folią ochronną.

Dostawy realizujemy własnymi środkami transportu bez

!

angażowania firm zewnętrznych.

Reklamacje parapetów będą uwzględnianie przed ich zamontowaniem
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PARAPETY ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE GŁADKIE (1,2MM)
Cena netto/mb

Szerokość

*
*

biały, brąz (8019)

paleta RAL połysk

150

33,41

52,40

175

37,29

58,49

200

41,00

64,60

225

44,79

70,68

250

48,64

76,79

275

52,43

82,87

300

56,59

88,86

325

89,30

95,04

350

62,00

101,16

375

66,55

107,24

400

71,07

113,34

Zakończenia PCV

4,56 zł/kpl.

6,38 zł/kpl.

Zakończenia aluminiowe

21,00 zł/kpl.

21,00 zł/kpl.

Wygięcia końcówek

6,38 zł/kpl.

6,38 zł/kpl.

Podwójne wygięcie końcówek

12,76 zł/kpl.

12,76 zł/kpl.

Łącznik PCV

15,00 zł/szt.

-

Łącznik aluminiowy

52,00 zł/szt.

52,00 zł/szt.

Maksymalna długość jednego elementu 6 mb.
^ Kolor podstawowy

Masz pytania?
Zadzwoń!

Biuro
Biuro kamieniarstwo: Handlowiec Ela:
514-223-175 511-833-267
507-765-081

Handlowiec Dominik:
667-500-986
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